
Програма „Критика“ 

На 12 август 2022 г. стартира програма „Критика“ на Национален фонд „Култура. 

Програмата подкрепя разходи, свързани със създаване и разпространение на критическо 

съдържание чрез иновативни методи и за развитие и популяризиране на критическо 

съдържание за актуални теми, събития и обекти във всички области на изкуството и 

културата 

Кандидатстването се осъществява онлайн в посочените активни периоди за 

кандидатстване само след задължителна регистрация в системата за онлайн 

кандидатстване на НФ „Култура“ на адрес www.ncf.bg 

В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на tech.support@ncf.bg 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 12.08.2022 г. до 09.09.2022 г., 15:00 ч. 

Консултации се извършват само по email на programs@ncf.bg до 02.09.2022 г. 

Индикативни срокове на програмата: 

 Краен срок за подаване на кандидатури: 09.09.2022 г., 15:00 ч.; 

 Обявяване на резултати: 20. 10. 2022 г.; 

 Подписване на договори с одобрените кандидати: ноември 2022 г.; 

 Времеви обхват на реализиране на проекта: ноември 2022 – ноември 2023 г. 

Важно! Проектните дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от 

датата на подписване на договора и да бъдат приключени и отчетени в посочените в 

договора срокове. Всички разходи по проекти, направени извън срока на реализация на 

проекта, ще се смятат за недопустими и няма да бъдат зачитани.  

Програмата се реализира в два модула 

Модул „Иновативни модели за критика“ 

Модулът е насочен към лица, създатели на разнообразни по тип дигитални платформи и 

интерактивни събития за критическо съдържание в областта на културата и изкуствата.  

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА 

Цели: 

Цели да стимулира развитието и реализацията на предприемачески и новаторски модели 

за създаване, разпространение и потребление на критически анализи и съдържание с 

потенциал за устойчиво развитие. Това включва: 

● видео материали в дигитално пространство, канали в онлайн видео платформи и др.  

● периодични събития с опции за онлайн стрийминг: дискусии, презентации, турове, 

аудио подкаст, радио рубрики и др. 
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● проекти, които съчетават разнообразни дейности от горепосочените (текстове, 

интервюта, събития, видеа, статии и др.) с кампании за широко разпространение и 

привличане на нови аудитории; 

● кампании в партньорство с медии – периодични, телевизионни, радио, онлайн и др. 

● иницииране на междусекторни партньорства с цел достъпност и разнообразяване на 

формата и разпространението на критическите материали както и на аудиторията им;  

Приоритети: 

Кандидатите могат да приложат една или повече от изброените дейности в изработката 

на своите проекти. 

● разработване на нетрадиционни и иновативни форми за представяне на критическо 

съдържание; 

● проекти, които разработват леснодостъпно и разбираемо от широка публика 

съдържание, без да са лишени от аналитичен аспект; 

● разработване на платформи с богата база от данни за различни форми на култура и 

изкуство с възможност за потребителска оценка и ревюта от професионалисти;  

● комбиниране на няколко различни дигитални канала за разпространение на междинен 

и/или краен продукт; 

● нестандартни за кандидата форми на офлайн разпространение (дигитален флашмоб, 

онлайн маратон, колаборация с практиците, към които е предназначен критическия труд 

и др.). 

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ 

БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА ОБЩО 

ЗА ВСИЧКИ МОДУЛИ 

30 000 лева за юридически лица; 

15 000 лева за самоосигуряващи се 

физически лица 

100 000 лева 

Допустими кандидати:  

 всички български културни организации, включително организации с 

нестопанска цел и медии; 

 български физически лица – самоосигуряващи се, развиващи собствени 

платформи / самоосигуряващи се – организатори на периодични събития* 

*Само в случай, че реализацията на Проекта не изисква екипна работа, не се допуска 

възлагане на дейностите по Проекта на друго лице. 

 



Допустими проекти и дейности: 

● създаване на анализи и критическо съдържание за период до година във формата на 

блогове, канали в дигитални платформи, аудио подкаст, радио рубрики и др.  

● критически анализ и проучване; 

● програмиране на периодични събития с опции за онлайн стрийминг: дискусии, 

презентации, турове и др. 

● разработване на нови или надграждане на съществуващи дигитални платформи, които 

съчетават различни дейности и предлагат разнообразно съдържание от текстове, 

интервюта, събития, видеа, статии или кампании за широко разпространение и 

привличане на нови аудитории към определена форма/стил/жанр изкуство;  

● разработване и създаване на платформи с база данни и критическо съдържание, 

тематично ориентирани към форма/жанр/стил/епоха; 

● разработване и създаване на платформи с база данни, които дават възможност за 

оценка (рейтингова скала, възможност за чат и/или коментари и др.) и предоставят на 

достъпен език професионална критическа рефлексия; 

● по внедряване на предприемачески подходи и иновативни модели в създаването, 

разпространението и възможностите за потребление на критическо съдържание;  

● които съответстват на целите на проекта и не противоречат на условията на 

Програмата; 

● непредложени за финансово подпомагане на предходни сесии на НФК поради 

надвишаване на общия размер на финансовите средства на програмата.  

Допустими разходи: 

Приемат се само реалистично изготвени бюджети с актуални пазарни цени в 

съответствие с изискванията на приложимото данъчно, осигурително и трудово 

законодателство. 

● разходи за хонорари на екипа, който е ангажиран административно с реализацията на 

Проекта (ръководител, координатор, технически сътрудници и др.) – до 20% от исканата 

сума; 

● за провеждане на събития (наем на локации и техника); 

● за възнаграждения и хонорари (графично оформление, автори, технически екип и др.);  

● за провеждане на проучване с цел създаване на критически анализ (хонорар, достъп до 

архив и др.); 



● за разработка и програмиране на уеб продукти, свързани с целите и дейностите по 

Проекта (до 35% от стойността на Проекта; не се подкрепят разходи за създаване на 

фирмени сайтове и страници); 

● за реклама; 

● студийни и продукционни дейности; 

● разходи за поддръжката на електронни медии – домейн и хостинг, надграждане на 

уебсайт. 

Модул „Утвърдени издания“ 

Модул „Утвърдени издания“ цели да стимулира устойчивото издаване на разпознаваеми 

печатни/електронни периодични, серийни издания, критически сборници и 

формати на българско критическо съдържание в сферата на културата и изкуствата. 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА 

Цели: 

● по-широко популяризиране на българска критическа литература от разпознаваеми 

печатни/електронни периодични и серийни издания; 

● осигуряването на частична или цялостна издръжка за поддържането на периодични и 

серийни издания за критическо съдържание; 

● осигуряване на възможност за привличане на по-голям екип от автори и 

професионалисти за нуждите на изданията/рубриките; 

● осигуряване на възможност за покритие на повече актуални теми и събития; 

● осигуряване на изява на проучвания на исторически процеси в българската култура;  

● представяне на задълбочен критически анализ на актуални практики, тенденции и 

проблеми във всички сфери на съвременното изкуство. 

Приоритети: 

Кандидатите могат да приложат една или повече от изброените дейности в изработката 

на своите проекти. 

● създаване на критическо съдържание за слабо застъпени области в изкуствата и 

културата (примери: критика за детска литература, за съвременна музика, за съвременна 

българска драматургия и др.); 

● съвместна работа на теоретици и практици в дадена област в изкуствата и културата;  

● устойчиви проекти, съдържащи план/стратегия/за популяризиране и разпространение 

на критическия материал чрез мрежа от медийни канали, онлайн платформи, културни и 

търговски мрежи; 

● създаване на дигитално културно съдържание; 



● проекти, които съдържат мерки за повишаване на дигиталните компетентности на 

организациите (умения за управление и популяризиране на дигитално културно 

съдържание, дигитален маркетинг, ангажиране на публиката чрез дигитални средства и 

др.) 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ 

БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА ОБЩО 

ЗА ВСИЧКИ МОДУЛИ 

25 000 лева 100 000 лева 

Допустими кандидати: 

 всички български културни организации, включително и организации с 

нестопанска цел. 

(Дефиниция за културна организация на ЗЗРК - такава с предмет на дейност създаването, 

разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, 

аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, 

архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство.) 

Допустими проекти и дейности: 

● за създаване и разпространение на критика в утвърдени периодични издания и 

рубрики, вкл. печатни и електронни; 

● критически анализ и проучване; 

● актуални и иновативни проекти на утвърдени издатели на критическо съдържание, 

предлагащи критически поглед върху теми от областта на културата и изкуствата;  

● които съответстват на целите на проекта и не противоречат на условията на Програмата  

● проекти, непредложени за финансово подпомагане на предходни сесии на НФК поради 

надвишаване на общия размер на финансовите средства на програмата;  

● въвеждане на иновативни практики в продукционния процес чрез адаптиране на 

съдържание към няколко формата за разпространение и публикуване;  

● актуализиране на процеса по проучване, създаване и разпространение на съдържанието 

в дигитална среда; 

● проекти за ребрандиране/редизайн на следващо издание с цел привличане на нова 

аудитория; 

● проекти за адаптиране на архив на изданието към дигитални формати. 

Допустими разходи: 

Приемат се само реалистично изготвени бюджети, с актуални пазарни цени в 

съответствие с изискванията на приложимото данъчно, осигурително и трудово 

законодателство. 



● разходи за хонорари на екипа, който е ангажиран административно с реализацията на 

проекта (ръководител, координатор, технически сътрудници и пр.) - до 20% от исканата 

сума; 

● за провеждане на проучване с цел създаване на критически анализ; 

● поддържане на активност в дигитални канали за популяризиране и разпространение на 

изданието/рубриката (копирайтинг услуги, изработване на съдържание за социални 

мрежи); 

● творчески хонорари за създаване и редакция на критически текстове и съдържание; 

● за издаване и печат на периодични и серийни издания;  

● за провеждане на събития (наем на локации и техника);  

● за поддържане на рубрики за критика в специализирани печатни/електронни издания, 

както и радио и телевизионни предавания за култура; 

● за разпространение и популяризиране на проектните дейности и резултати;  

● за графично оформление и изготвяне на визуално съдържание;  

● разходи за поддръжката на електронни медии – домейн и хостинг – в рамките на 

договорните отношения с НФК; 

Важно! В програмите на НФК при кандидатстване за финансиране до 15 000 лева, НФК 

може да осигури 100% от бюджета на проекта. При кандидатстване за финансиране над 

15 000 лева, НФК може да осигури до 80% от бюджета на проекта, в рамките на 

максимално допустимото финансиране по програмата. За останалите 20% от стойността 

на целия проект следва да се предоставят доказателства за налични собствени 

средства (декларация в свободен текст, извлечение от банкова сметка на 

кандидатстващата организация), осигурени от друг източник средства (писмо за 

партньорство, за спонсорство), нефинансов принос от партньор (писмо от партньор за 

осигуряване на зала, техника, транспорт и др.) или декларация в свободен текст, че 

кандидатът ще осигури самоучастие за тази сума и в какво ще се изрази самоучастието 

(собствени артистични костюми, финансиране на звукозапис, личен труд, пространство, 

техника и др.). В случай, че проектът е до 15 000 лева, но предвижда собствен принос, 

следва да се предоставят доказателства за налични собствени средства, както е описано 

по-горе. 

Допълнително информация относно процедурите по кандидатстване и 

необходимите документи по всяка програма можете да намерите тук 

https://programs.ncf.bg/bg  

За въпроси и уточнения ползвайте новите контакти на НФК: 

 

Екип “Програми и проекти” 

https://programs.ncf.bg/bg


 e-mail: programs@ncf.bg 

 тел.: 02/ 992 80 85 

Екип “Деловодство и архив” 

 e-mail: office@ncf.bg 

 тел.: 02/ 996 43 70 
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	Допустими кандидати:
	 всички български културни организации, включително организации с нестопанска цел и медии;
	 български физически лица – самоосигуряващи се, развиващи собствени платформи / самоосигуряващи се – организатори на периодични събития*
	*Само в случай, че реализацията на Проекта не изисква екипна работа, не се допуска възлагане на дейностите по Проекта на друго лице.
	Допустими проекти и дейности:
	● създаване на анализи и критическо съдържание за период до година във формата на блогове, канали в дигитални платформи, аудио подкаст, радио рубрики и др.
	● критически анализ и проучване;
	● програмиране на периодични събития с опции за онлайн стрийминг: дискусии, презентации, турове и др.
	● разработване на нови или надграждане на съществуващи дигитални платформи, които съчетават различни дейности и предлагат разнообразно съдържание от текстове, интервюта, събития, видеа, статии или кампании за широко разпространение и привличане на нов...
	● разработване и създаване на платформи с база данни и критическо съдържание, тематично ориентирани към форма/жанр/стил/епоха;
	● разработване и създаване на платформи с база данни, които дават възможност за оценка (рейтингова скала, възможност за чат и/или коментари и др.) и предоставят на достъпен език професионална критическа рефлексия;
	● по внедряване на предприемачески подходи и иновативни модели в създаването, разпространението и възможностите за потребление на критическо съдържание;
	● които съответстват на целите на проекта и не противоречат на условията на Програмата;
	● непредложени за финансово подпомагане на предходни сесии на НФК поради надвишаване на общия размер на финансовите средства на програмата.
	Допустими разходи:
	Приемат се само реалистично изготвени бюджети с актуални пазарни цени в съответствие с изискванията на приложимото данъчно, осигурително и трудово законодателство.
	● разходи за хонорари на екипа, който е ангажиран административно с реализацията на Проекта (ръководител, координатор, технически сътрудници и др.) – до 20% от исканата сума;
	● за провеждане на събития (наем на локации и техника);
	● за възнаграждения и хонорари (графично оформление, автори, технически екип и др.);
	● за провеждане на проучване с цел създаване на критически анализ (хонорар, достъп до архив и др.);
	● за разработка и програмиране на уеб продукти, свързани с целите и дейностите по Проекта (до 35% от стойността на Проекта; не се подкрепят разходи за създаване на фирмени сайтове и страници);
	● за реклама;
	● студийни и продукционни дейности;
	● разходи за поддръжката на електронни медии – домейн и хостинг, надграждане на уебсайт.
	Допустими проекти и дейности: (1)
	● за създаване и разпространение на критика в утвърдени периодични издания и рубрики, вкл. печатни и електронни;
	● критически анализ и проучване; (1)
	● актуални и иновативни проекти на утвърдени издатели на критическо съдържание, предлагащи критически поглед върху теми от областта на културата и изкуствата;
	● които съответстват на целите на проекта и не противоречат на условията на Програмата
	● проекти, непредложени за финансово подпомагане на предходни сесии на НФК поради надвишаване на общия размер на финансовите средства на програмата;
	● въвеждане на иновативни практики в продукционния процес чрез адаптиране на съдържание към няколко формата за разпространение и публикуване;
	● актуализиране на процеса по проучване, създаване и разпространение на съдържанието в дигитална среда;
	● проекти за ребрандиране/редизайн на следващо издание с цел привличане на нова аудитория;
	● проекти за адаптиране на архив на изданието към дигитални формати.
	Допустими разходи: (1)
	Приемат се само реалистично изготвени бюджети, с актуални пазарни цени в съответствие с изискванията на приложимото данъчно, осигурително и трудово законодателство.
	● разходи за хонорари на екипа, който е ангажиран административно с реализацията на проекта (ръководител, координатор, технически сътрудници и пр.) - до 20% от исканата сума;
	● за провеждане на проучване с цел създаване на критически анализ;
	● поддържане на активност в дигитални канали за популяризиране и разпространение на изданието/рубриката (копирайтинг услуги, изработване на съдържание за социални мрежи);
	● творчески хонорари за създаване и редакция на критически текстове и съдържание;
	● за издаване и печат на периодични и серийни издания;
	● за провеждане на събития (наем на локации и техника); (1)
	● за поддържане на рубрики за критика в специализирани печатни/електронни издания, както и радио и телевизионни предавания за култура;
	● за разпространение и популяризиране на проектните дейности и резултати;
	● за графично оформление и изготвяне на визуално съдържание;
	● разходи за поддръжката на електронни медии – домейн и хостинг – в рамките на договорните отношения с НФК;
	Важно! В програмите на НФК при кандидатстване за финансиране до 15 000 лева, НФК може да осигури 100% от бюджета на проекта. При кандидатстване за финансиране над 15 000 лева, НФК може да осигури до 80% от бюджета на проекта, в рамките на максимално д...

